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Στις ΕΠΑΛξεις…. 
Σχολική Εφημερίδα του ΕΠΑ.Λ. Κ. Αχαΐας  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1ου ΕΠΑ.Λ.Κ. 

ΑΧΑΊΆΣ 

MAΡΤΙΟΣ 2021 

Υπεύθυνος έκδοσης: Καρδάμα Μαρία 
 
Η εφημερίδα εκδίδεται στα πλαίσια 
υλοποίησης του προγράμματος 

ΝΟΗΣΙΣ BESTVALUE 3 

Το στοίχημα μιας ακόμα σχολικής εφημερίδας. 
 
Τον τρίτο χρόνο διανύει η έκδοση της εφημερίδας του σχολείου μας. 
Πρωταρχικός στόχος να δημιουργηθεί από τους μαθητές ένας δικός τους  
χώρος όπου θα ακούγεται η δική τους φωνή .Δε θέλαμε τα παιδιά να φοράνε 
«μάσκα» όταν εκφράζουν τα συναισθήματα και τις ιδέες τους. Θέλαμε τον 
αυθορμητισμό και την ειλικρίνεια τους. Έτσι από τη μια έχουμε κείμενα 
«φευγάτα» και από την άλλη θέματα πιο «σοβαρά».  
Μαθητές απ’ όλες τις τάξεις ,με μεράκι και  έμπνευση, μοιράζονται τις 
εμπειρίες τους. Απολαύστε τους… 
Όσοι δεν θα δουν εδώ το όνομα τους; Μα ετοιμάζουν το …επόμενο φύλλο!  

Συνεχίζεται …όπως τα όνειρα, η ζωή και η πρόοδος. 
Συγχαρητήρια σε όλους! 

Από τη συντακτική ομάδα. 
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‘… Όσο περνούσαν οι μέρες άρχισα να προσαρμόζομαι στο καινούριο σχολικό περιβάλλον και να δένομαι όλο και περισσότερο 
με τα παιδιά και τους καθηγητές. Δυστυχώς ,αυτός ο ενθουσιασμός σταμάτησε απότομα όταν ξαναμπήκαμε σε καραντίνα.’ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ 
 

‘Πρώτη μέρα στο Επαλ Κάτω Αχαΐας :ακούγοντας τις γνώμες κάποιων παιδιών προετοιμάστηκα σαν να έμπαινα σε ένα πεδίο 

μάχης.... Ξεκινάω λοιπόν.. μόνος... Επιτέλους βλέπω τους παλιούς μου συμμαθητές..... Δεν παύει να υπάρχει η αγωνία για το 
τι θα συναντήσεις…..Πέρασαν κάποιες μέρες και διαπίστωσα ότι το συγκεκριμένο Επαλ είναι πολύ καλό... Υπάρχουν μέσα 
αξιόλογοι εκπαιδευτικοί και μαθητές... Οι βαθμοί ήταν αρκετά αυστηροί και ανάλογα άξιοι... Γενικά είναι ακριβώς το αντίθετο 
από ό,τι μου έλεγαν οι φίλοι και οι γνωστοί...έχω ξεχωρίσει 3-4 εκπαιδευτικούς που μου έκαναν εντύπωση και με αποδέχτηκαν 
ως δικό τους παιδί...αυτά είχα να πω!!! 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

 
‘Πρώτη μέρα λύκειο, το άγχος μου έχει χτυπήσει κόκκινο. Πολλοί ήταν αυτοί που μου είπαν ‘’Επαλ, εκεί πάνε οι κακοί 
μαθητές….θα γίνεις αλήτης. Από ότι κατάλαβα όλοι αυτοί δεν έχουν περάσει ούτε έξω από το συγκεκριμένο Επαλ. Όλο το 
σχολείο είναι μια μεγάλη παρέα. Τα μαθήματα ειδικότητας, το ένα καλύτερο από το άλλο. Τα εργαστήρια οργανωμένα και 
εξοπλισμένα με όλων των ειδών τα εργαλεία. Ο διευθυντής και οι καθηγητές πρόθυμοι να μας λύσουν κάθε απορία και να μας 
διδάξουν όσο πιο πολλά μπορούν. Α  και κάτι ακόμη, στο ΕΠΑΛ δεν φοιτούν οι <<αλήτες>> αλλά τα παιδιά που έχουν ανήσυχα 
μυαλά και τους αρέσει να δημιουργούν. Δεν μετανιώνω στιγμή για την επιλογή μου και συνεχίζω γεμάτος όνειρα και στόχους 
για το μέλλον μου. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 
‘Όταν πρωτοήρθα στο Επαλ είδα ένα μεγάλο σχολείο και πολλά παιδιά, είδα καλούς δασκάλους και πάρα πολλές ειδικότητες 
με εργαλεία και αμάξια, μα πάνω απ’ όλα είδα να  είναι όλα πάρα πολύ ήρεμα χάρη στον διευθυντή. 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ 
 
 
 

 

 

‘Νιώθω τυχερή́ που έχω τέτοιους καθηγητές και διευθυντή  

που είναι τόσο οικείοι και κάνουν σωστά τα μαθήματά τους. 
Επιπρόσθετα, έχω γνωρίσει πολλά παιδιά και με τα 
περισσότερα κάνουμε παρέα γιατί από τη πρώτη στιγμή 
ταιριάζαμε  απόλυτα . Εύχομαι να με βοηθήσει στα αλήθεια να 
φτάσω στο στόχο μου.  Ίσως έκανα την πιο σωστή επιλογή , αν 
μου ξανά δινόταν η ευκαιρία να επιλέξω, θα διάλεγα το ίδιο.’ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ ΜΠΑΣΙΛΑΡΗ 
 
 ‘Μπορώ να πω πως ήταν αρκετά φιλικά στο σχολείο αυτό και 
προσαρμόστηκα γρήγορα, υπήρχαν διάφορες φασαρίες αλλά 
σε όλα τα σχολεία υπάρχουν φασαρίες. Αυτό που θέλω να πω 
είναι ότι δεν μετανιώνω για την απόφασή μου.’ 
ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
 
‘Επέλεξα αυτό το σχολείο γιατί  το Γενικό Λύκειο δεν έχει 
ειδικότητες .Από το ΕΠΑ.Λ  θα προετοιμαστώ στον τομέα της 
πληροφορικής που με ενδιαφέρει. ‘ 
ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΑΨΗΣ 
 
‘Το Επαλ στην αρχή μου φάνηκε λίγο αγχωτικό…Όμως όλοι με 
έχουν βοηθήσει και συνεχίζουν να με βοηθάνε.’ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΠΟΡΙΣΟΒΑ 
 

 

Τα «πρωτάκια» μας γράφουν τις εντυπώσεις τους για το ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ. 

‘Οι πρώτες εντυπώσεις από το Επαλ ήταν όπως τις περίμενα…. 
δηλαδή, όσο ήταν ανοιχτό το σχολείο, περνούσα πολύ 
δημιουργικά και ευχάριστα .Το Επαλ είναι ένα σχολείο που αν 
δεν φοιτήσεις εκεί δεν μπορείς να καταλάβεις πως είναι.. ‘ 
ΝΤΑΝΙΕΛ ΣΕΛΜΑΝΑΙ 
 
‘Είναι ένα μεγάλο σχολείο με ωραία μηχανήματα και με πολύ 
καλούς καθηγητές.....Στις αρχές φοβόμουν λίγο και ήμουν λίγο 
επιφυλακτικός, τώρα πια νιώθω μέλος αυτής της οικογένειας  
....Ο στόχος που έχω βάλει είναι να περάσω γυμναστική 
ακαδημία και θέλω να το πετύχω όσο δύσκολο και αν είναι ‘ 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΠΑΣ 
 
‘ Η πρώτη εντύπωση για το σχολείο μας ήταν πάρα πολύ καλή, 
είναι πολύ μεγάλο, έχει ωραίο προαύλιο, ωραία εργαστήρια. 
Ήρθα στο ΕΠΑΛ διότι τα μαθήματα είναι πιο εύκολα και ελπίζω 
να τα καταφέρω καλυτέρα.’ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ 
 
‘Αυτό το σχολείο επιθυμούσα από την αρχή, έτσι όπως το βρήκα 
και θέλω να το βγάλω με ένα καλό βαθμό και να πετύχω το 
στόχους μου.’ 

‘Οι πρώτες εντυπώσεις για το δημιουργικό αυτό σχολείο είναι 
άπειρες: τακτοποιημένο και καθαρό προαύλιο, καλόγνωμα  
παιδιά και έξυπνους και μορφωμένους καθηγητές που δεν 
νοιάζονται μόνο για το μάθημα αλλά και για τα παιδιά .Εγώ 
γνώρισα στο σχολείο τον κολλητό μου τον Περικλή. Στόχος 
μου να ακολουθήσω τα χνάρια του πατέρα μου και αυτό 
μπορεί να γίνει μόνο μέσα από αυτό το σχολείο, το ΕΠΑ.Λ Κ 
Αχαΐας .’  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ 
 
‘Εντάξει το Επαλ είναι σίγουρα κάτι το διαφορετικό…Οι στόχοι 
μου είναι να πάω στην ειδικότητα της γεωπονίας και να 
περάσω στις πανελλήνιες .’ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ  
 
 ‘Δεν μετανιώνω που ήρθα στο Επαλ ,είναι ένα πολύ όμορφο 
σχολείο που αν βάλεις στόχο αυτό που θέλεις θα το πετύχεις 
σίγουρα. Όλοι οι καθηγητές είναι υπέροχοι και ξεχωριστοί 
άνθρωποι με καλή διάθεση και θετική ενέργεια για να μας 
μάθουν όμορφα πράγματα.. Άμα μου έλεγαν να αλλάξω κάτι 
θα ήταν μερικές φορές η συμπεριφορά μου απέναντι στους 
καθηγητές επειδή συνεχώς βαριέμαι και κάνω λάθη 
συνέχεια.’ 
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΥΛΙΑ 
 
 ‘Γνώρισα πολλά παιδιά με διαφορετικό χαρακτήρα και με 
μερικούς από αυτούς ήρθα πιο κοντά. Οι καθηγητές είναι 
φιλικοί και ευδιάθετοι. Όσο για την εμφάνιση του σχολείου, 
είναι ένα από τα πιο όμορφα σχολεία που έχω επισκεφθεί, με 
πολλές αίθουσες και διάφορα εργαστήρια, όπως 
πληροφορικής, μηχανολογίας , γεωπονίας, αίθουσα 
αγγλικών. Είμαι πολύ χαρούμενος που φοιτώ σε αυτό το 
σχολείο και δεν έχω μετανιώσει καθόλου για την επιλογή μου.  
‘ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

MS
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ΕΣΎ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ; 

Από την ψυχολόγο του σχολείου μας κα. Μ. Αργυροπούλου 

Ο συνεχώς εξελισσόμενος κόσμος παράγει πρότυπα παντός τύπου. Πρότυπα ομορφιάς, πρότυπα συμπεριφοράς, πως πρέπει να μιλάμε και πως όχι. 

Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά τα πρότυπα, εμείς πρέπει να βρούμε το προσωπικό μας στίγμα, την προσωπική μας φωνή και φυσικά τη δύναμη να 

αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Η διαφορετικότητα του καθενός και η απόκλισή του από τα πρότυπα και τις νόρμες είναι ακριβώς αυτή η μαγική 

δύναμη που χρειάζεται κανείς για να αγκαλιάσει τον εαυτό του και στο τέλος να τον αγαπήσει. 

Η εφηβεία είναι ένας πολύχρωμος δρόμος, συναρπαστικός μα συνάμα δύσκολος. Ο έφηβος και η έφηβη είναι αναγκασμένοι να έρθουν 

αντιμέτωποι με τις αλλαγές που κρύβονται κάτω από την ομπρέλα της εφηβείας, τόσο εξωτερικά αφού η όψη τους αλλάζει, όσο και εσωτερικά, 

καθώς ο ψυχισμός και η ταυτότητά τους αναδιαμορφώνονται. Αναγκάζονται λοιπόν, να αντιπαρατεθούν σκληρά με αυτές τις αλλαγές, ίσως ακόμα 

και να τις μισήσουν, όμως στο τέλος καλούνται να τις αγκαλιάσουν και το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών να το πάρουν μαζί τους στο δρόμο 

προς την ενηλικίωση και την μετέπειτα ζωή τους .Ο καθένας μας είναι μοναδικός. Έχει τα δικά του όνειρα, τις δικές του αξίες, τα δικά του 

συναισθήματα : άγχος, αγάπη, λύπη, θυμό, ενθουσιασμό. Είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι. Έχουμε αισθήματα, συναισθήματα, όνειρα, 

αξίες, ιδανικά, τρωτά σημεία και στοιχεία που ίσως θα θέλαμε να αλλάξουμε, να τα κάνουμε αλλιώς. Όλοι μας φτιάχνουμε ένα παζλ, αλλά ο 

καθένας ενώνει τα δικά του κομμάτια και δημιουργεί το δικό του. Και αν τα κομμάτια δεν ενωθούν καλά, αναζητούμε άλλα που να ταιριάζουν 

περισσότερο, που να κάνουν πιο όμορφο το παζλ. Και αυτό μπορεί να διαρκέσει για όλη τη ζωή μας. Συνεχώς να αναζητούμε κομμάτια που μας 

φέρνουν πιο κοντά στο ιδανικό μας εαυτό και αφαιρούμε αυτά που δεν μας ταιριάζουν πλέον. 

Η αγάπη λοιπόν για τον εαυτό μας, έρχεται όταν καταφέρνουμε να ακουμπήσουμε όλα τα κομμάτια του παζλ μας, να συμφιλιωθούμε μαζί τους, 

ακόμα και αν αυτό χρειαστεί αρκετή προσπάθεια, και στο τέλος να αγαπήσουμε όλα τα μέρη του εαυτού μας, της προσωπικότητάς μας και τα 

εξωτερικά μας χαρακτηριστικά. Τη θετική αυτο-εικόνα και την αυτοεκτίμηση ακολουθούν η εκτίμηση και η αγάπη για τους άλλους, αφού για να 

φτάσει κανείς σε αυτή την αξία σημαίνει πως έχει κατανοήσει πως όλοι αξίζουν το ίδιο, κανένας περισσότερο ή λιγότερο, γιατί πολύ απλά η 

αγάπη δεν μετριέται ούτε μπαίνει σε καλούπια.Τελικά, αυτοεκτίμηση σημαίνει να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, να θεωρείς ότι αξίζεις και να 

αποδέχεσαι τον εαυτό σου όπως είναι. Εάν νιώθεις πολύ άσχημα για τον εαυτό σου και τη ζωή σου τότε ίσως έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση, που 

ίσως εμπεριέχεται σε σκέψεις όπως “δε θέλω να δοκιμάσω καινούρια πράγματα”, “θα τα παρατήσω, αφού και πάλι δεν θα πετύχω”. “ο/η … είναι 

καλύτερος/η από εμένα”.Πώς όμως καταφέρνει κανείς να έχει αυτοεκτίμηση; Πως καταφέρνει το πολυπόθητο «Πιστεύω στον εαυτό μου»; 

Μια καλή πρακτική σχετικά με την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης στους εφήβους είναι αρχικά οι έφηβοι να αποδέχονται τα καλά σχόλια που τους 

κάνουν οι άλλοι. Άλλη μία είναι να μην μένουν συνεχώς στις αποτυχίες, αλλά αντίθετα να προσδίδουν στις επιτυχίες και στις κλίσεις τους τη 

σημασία που χρειάζεται γιατί είναι πολύ σημαντικές. Δεν πρέπει στη συνέχεια,. συγκρίνουν τον εαυτό τους με κανέναν άλλον, καθώς όπως 

τονίστηκε και παραπάνω είμαστε όλοι διαφορετικοί, αφού έχουμε διαφορετικές προσλαμβάνουσες, διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικά 

ερεθίσματα. 

 

 

 

Έ χει κανένα θετικό  η καραντίνα;;;; 
Ό σον αφορά  στην εκπαιδευτική  διαδικασία στην εποχή  του κορωνοϊού  επιχειρήσαμε να αξιοποιήσουμε τις  δυνατότητες  

της  εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης  όσο το δυνατόν περισσό τερο, προκειμένου να διατηρήσουμε την επαφή  με την τά ξη 

μας  και τους  καθηγητές  μας , αντιμετωπίζοντας  αρκετούς  περιορισμούς  (διδασκαλία του αντικειμένου, δυναμική  της  

τά ξης , σχέση με συμμαθητές/τριες , κοινωνική  και συναισθηματική  διάσταση της  μάθησης ). 
Επιπρόσθετα αγωνιούμε για την ψυχοκοινωνική  προσαρμογή  και επανάκαμψη ό λων μας  και για τους  τρόπους  που 

μπορούμε να ενεργοποιήσουμε για να διατηρήσουμε ζωντανό  το ενδιαφέρον για μάθηση και την αισιοδοξία μας  πως  ‘ό λα 

θα πάνε καλά .’ 

«Μου λείπουν σχεδόν δυο χρόνια σχολικής  ζωής !»: αυτό  ακριβώ ς  νιώ θουν οι μαθητές  της  φετινής  Γ’ Λυκείου. Κάποιοι 

από  μας  ετοιμά ζονται για τις  Πανελλαδικές . Σ ’αυτό  το φυσιολογικό  άγχος  προστίθενται ο φόβος  του ιού , η μαθητική  

απραξία, ο εκνευρισμό ς  από  την επιβολή  των περιοριστικώ ν μέτρων, η ανησυχία για το τώ ρα και το αύριο. «Δεν 

μπορούμε να βρεθούμε με τους  φίλους  μας , να πάμε βό λτες  , εκδρομές , να συμμετέχουμε σε αθλητικές  δραστηριότητες .» 

Ό λοι οι μαθητές  βέβαια μέσα από  αυτή  την κατάσταση φαίνεται ό τι αναπροσδιορίσαμε τη σημασία της  οικογένειας  και 

της  υγείας . Έ να πράγμα που κερδίσαμε είναι να μοιραζόμαστε περισσό τερο χρόνο με τους  δικούς  μας  και να 

συνειδητοποιούμε την αξία της  ελευθέριας  και της  σχολικής  τά ξης .  Παρ ’ό λα αυτά , «……για μας  δεν αποτελεί ευκαιρία η 

καραντίνα. Καθό λου!» 

«Ίσως  ένα θετικό  είναι πως  βρήκα λίγο περισσότερο χρόνο να ανακαλύψω τον εαυτό  μου και να πάρω αποφάσεις  για 

το μέλλον μου και ό τι έκανα λίγη περισσό τερη οικονομία.», αναφέρουν κάποιοι μαθητές . «Ίσως  και η μείωση της  ύλης  για 

τις  εξετάσεις  να είναι ένα plus».Μέχρι εκεί όμως ! 

Ανυπομονούμε να ζήσουμε, έστω και τους  τελευταίους  μήνες , κάποιες  από  τις  σχολικές  στιγμές  που τόσο πολύ  μας  

έχουν λείψει. 

Μαθητές  τμήματος  Γ’ Πληροφορικής   &  Γ’ Γεωπονίας . 
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Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 

 
Εδώ και τρία χρόνια υλοποιείται στο σχολείο μας η Ζώνη 
Δημιουργικών Δραστηριοτήτων. Έχουν υλοποιηθεί οι θεματικές 
όπως ‘Ανακύκλωση’, ‘Ο εθισμός στις διάφορες μορφές του: 
Μάθε προστατέψου, ζήσε!’ , 
 ‘Η διαδικτυακή βία και οι διάφορες μορφές της’, 
‘Μαθαίνοντας σκάκι’ ενώ φέτος υλοποιείται η θεματική ‘Πρώτες 
Βοήθειες- Γνωρίζω και Αντιμετωπίζω τα Μικρόβια’ 
 
Η εφαρμογή της ΖΔΔ έχει δώσει την δυνατότητα σύμφωνα με τις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των  μαθητών μας να παίρνουν 
μέρος σε ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Έτσι 
αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη ,έχουν δημιουργήσει ένα 
ευχάριστο  περιβάλλον όπου η γνώση δεν είναι παθητική ενώ 
αξιοποιούνται οι κλήσεις των μαθητών μας συμβάλλοντας 
καθοριστικά στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας τους  και 
στην μεταξύ τους συνεργασίας.   
 
Παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώσαμε και βιώνουμε λόγο της 
πανδημίας  , εμείς βρήκαμε τρόπους να εκφραστούμε, να 
συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε. 
 
          Γ. Γκοτσοπούλου- Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 
 

 

Διάλογος με Θέμα:  

Γνωρίζω και αντιμετωπίζω τα μικρόβια  
(στα πλαίσια της Ζώνης Δημιουργικών δραστηριοτήτων) 

 
 Σπύρος: Νίκο γνωρίζεις τι είναι οι μικροοργανισμοί? 
Νίκος: Ναι… είναι πολύ μικροί μικροοργανισμοί που δεν είναι 
ορατοί με γυμνό μάτι. 
 
 Σοφία: Και που βρίσκονται? 
 Πετρούλα: Ε…βέβαια…Βρίσκονται παντού. 
 
Κα.Γκοτσοπούλου: Για πες μου, Χριστίνα, για τα βακτήρια και 
τους ιούς, γνωρίζεις τη διαφορά τους? 
 Χριστίνα:  Μα κ φυσικά! Τα βακτήρια μπορούν να ζήσουν 
οπουδήποτε ενώ οι χρειάζονται ένα κύτταρο για να επιζήσουν. 

 
Λεωνίδας: Άραγε υπάρχουν επικίνδυνοι και χρήσιμοι 
μικροοργανισμοί? 
 Παναγιώτης: Υπάρχουν επικίνδυνοι μικροοργανισμοί που 
μπορούν να μας προκαλέσουν ζημιά μέσω μιας λοίμωξης ενώ 
υπάρχουν και κάποιοι άλλοι χρήσιμοι μικροοργανισμοί που  
μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε προς όφελος μας, στην 
εφαρμοσμένη γενετική μηχανική και στην ανάπτυξη 
εμβολίων . 
Λεωνίδας: Μπράβο, ρέ ! Πολύ καλά διαβασμένο σε βλέπω! 
 
Κωσταντίνος: Βρε παιδιά, γνωρίζει  κάποιος  τι είναι 
‘ασθένεια’? 
Σωτήρης: Ναι εγώ… η ασθένεια  προέρχεται από έναν 
μικροοργανισμό και μπορεί να μεταδοθεί σε άλλους 
ανθρώπους . 
 
Γιώργος: Βλέπουμε ασθένειες, που συνήθως δεν είναι 
εντοπισμένες σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά 
εξαπλώνονται σ΄ ολόκληρο τον κόσμο σήμερα, γιατί; 

Αλέξιος: Στο παρελθόν, η ασθένεια μπορούσε εύκολα να ελεγχθεί 
ή να απομονωθεί. Σήμερα όμως οι άνθρωποι ταξιδεύουν πολύ και 
σε λιγότερο από μια ημέρα πχ μπορεί να ξεκινήσουν από την 
Αυστραλία να έρθουν στην Ελλάδα  και μετά στο Χονγκ  Κονγκ. 
Φαντάσου με πόσα άτομα θα έχουν έρθει σε επαφή στο 
αεροπλάνο αλλά και στο αεροδρόμιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
να το μεταδώσουν σε μεγαλύτερο  αριθμό ανθρώπων . 
 
Διονύσης: Ξέρει κανείς πως πρέπει να πλενόμαστε για να 
απομακρύνουμε τους μικροοργανισμούς? 
Περικλής :Έλα τώρα…ευκολάκι. Με σαπούνι και ζεστό νερό. 

 
Νικολέττα :Μα καλά δεν καταλαβαίνω πώς το σαπούνι βοηθά  
περισσότερο απ’ ότι μόνο με νερό; 
Κυριακή: Το σαπούνι βοηθά να διασπαστεί η φυσική λιπαρή ουσία 
(σμήγμα) που βρίσκεται στο δέρμα, όπου «κολλάνε» οι 
μικροοργανισμοί 
 
Λάμπρος: Έχουμε αποδείξεις ότι οι μικροοργανισμοί μπορούν να 
μεταδοθούν με τα χέρια; 
Κλεντι:Εσύ τι λες΄;Τότε τι τα έχουμε τα μικροσκοπία… 

 
Κα Γκοτσοπούλου: Γνωρίζετε παιδιά ποια σημεία των χεριών 
μαζεύουν  περισσότερους μικροοργανισμούς και γιατί; 
Αγγελος: Είναι κάτω από τα νύχια, στους αντίχειρες και 
ανάμεσα στα δάχτυλα αφού αυτά είναι τα σημεία που εμείς  
οι άνθρωποι συνήθως ξεχνάμε να πλύνουμε  ή δεν πλένουμε 
καλά . 

 
Ντανιελ: Και πότε ,τέλος πάντως , είναι απαραίτητο να 
πλένονται τα χέρια; 
Σελιντ: Πριν το μαγείρεμα 
Κύρος: Μετά την επαφή με κατοικίδια 
Μάριος: Μετά την τουαλέτα 
Σιμραν: Πριν το φαγητό 
Χαράλαμπος: Μετά το φτέρνισμα πάνω στα χέρια 
 
Χριστιάνα: Πιστεύετε ότι ο  εμβολιασμός είναι μόνο ζήτημα 
ατομικής υγείας?  η και ζήτημα δημόσιας υγείας; 
Θανάσης: Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Όσο περισσότερα 
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Πώς να φτιάξεις έναν ονειρεμένο κήπο. Οι μαθητές του Β’ γεωπονίας μοιράζονται τις σκέψεις τους. 

Αλήθεια, ποιος από εμάς δε θα ήθελε να χαλαρώνει στον κήπο του σπιτιού του τις ηλιόλουστες μέρες; Ένας κήπος βέβαια έχει και 

απαιτήσεις για να είναι όμορφος και περιποιημένος. Πρέπει να διαλέξεις τα κατάλληλα φυτά και να μάθεις να τα φροντίζεις και όλα 

αυτά πρέπει να γίνουν με χρηματικά ποσά που αντέχει η τσέπη σου. 

Το πρώτο πράγμα που προσέχουμε σε έναν κήπο είναι τα φυτά. Αυτά είναι η αρχή και το τέλος για όλα. Συνεπώς, το πώς θα 

φτιάξω τον κήπο μου επηρεάζεται άμεσα από το τι είδους φυτά θα φυτέψω. Οικονομία δε σημαίνει μόνο να έχεις αγοράσει φθηνά 

τα φυτά. Σημαίνει και ότι πρέπει να έχουν υψηλές αντοχές στα καιρικά φαινόμενα και να αντέχουν για πολύ καιρό. Ακόμα, 

σημαίνει να μην έχουν μεγάλες ανάγκες σε λίπανση, κλάδεμα και λοιπές εργασίες, γιατί τότε σου κοστίζουν σε χρόνο. Το πιο 

σημαντικό όμως είναι η θετική αύρα που διαθέτει κάνεις, τα goodvibes, όπως λέμε.  Να το λες και να το νιώθεις ότι θέλεις κ 

μπορείς να φροντίζεις τον κήπο σου με κέφι και χαρά και να πιστεύεις ότι θα γίνει υπέροχος. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση 

Μερικές ιδέες για λουλούδια: 

Οι βιολέτες είναι από τα ομορφότερα λουλούδια της άνοιξης για να στολίσεις με χρώμα τον κήπο σου. Οι βιολέτες φυτεύονται με 

σπόρους, τους οποίους μπορείς να αγοράσεις πολύ οικονομικά, ακόμα και από το διαδίκτυο. Χρειάζονται λίπασμα μόνο μια φορά 

το χρόνο, κατά την έναρξη της ανθοφορίας τους και το κλάδεμα δεν είναι απαραίτητο. Όσο για το πότισμα, 2, έως 3 φορές την 

εβδομάδα το καλοκαίρι είναι αρκετές για να κρατήσεις τις βιολέτες του κήπου σου σε καλή κατάσταση. 

Άλλο ένα φανταστικό φυτό που αντέχει όλο το χρόνο, η βουκαμβίλια δε θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα μας. Πρόκειται για 

φυτό αναρριχητικό, το οποίο σκαρφαλώνει σε κάγκελα, καλάμια, ή ό,τι άλλο έχει δίπλα του. Ανθίζει την άνοιξη και βγάζει άνθη 

μοβ, ροζ, κόκκινα και λευκά. Πρόκειται για ένα φυτό, του οποίου η συντήρηση κοστίζει ελάχιστα και γι’ αυτό θεωρούμε πως 

απαντά στο πώς να φτιάξω τον κήπο μου οικονομικά.  

Μήπως σας πείσαμε να ξεκινήσετε επιτέλους το δικό σας κήπο;; 

Καλή επιτυχία!!! 

Β’ Γεωπονίας 

(Μ. Μπακουλοπούλου, Χ. Φώτου, Α. Δημοπούλου, Τ.Μούτος, Σ. Παναγιωτοπούλου, Β.Σουβαλιώτη) 
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Έχε το νου σου στο ‘παιδί’…..και στα ταλέντα του…. 
Κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες 
του. Επειδή το σχολείο είναι ο πιο συνηθισμένος φορέας «βαθμολόγησης» των παιδιών πολλές φορές ένας χαμηλότερος 
από τον επιθυμητό βαθμός απογοητεύει τα παιδιά και τα κάνει να αισθάνονται λιγότερο ικανά από τους συμμαθητές τους 
(πχ. «δεν είμαι καλός στα μαθηματικά, θα με κοροϊδεύουν οι συμμαθητές μου, δεν θα τα καταφέρω στο σχολείο» κτλ) 
 
Το να βοηθήσεις ένα παιδί να ανακαλύψει τις ικανότητες του και να το υποστηρίξεις στην προσπάθεια του να τις 
εξελίξει είναι μια διαδικασία άρρηκτα δεμένη με το σχολείο, άλλοτε πιο εύκολη και άλλοτε πιο περίπλοκη. 
Υπάρχουν δεξιότητες-χαρίσματα που εύκολα βγαίνουν στην επιφάνεια και ανιχνεύονται μέσα στα πλαίσια της 
καθημερινής συμβίωσης στο χώρο του σχολείου, όπως για παράδειγμα μια καλή φωνή.Πώς θα καταλάβουμε αν ένα παιδί 
είναι καλό στο κολύμπι, μπάσκετ, σκάκι, χορό κτλ αν δεν του δώσουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσει; Και που αλλού μπορεί 
να συμβεί αυτό πάρα στο σχολείο; Το κλειδί είναι επαφή και επικοινωνία με το παιδί, παρατηρητικότητα και 
παροχή ποικίλων ερεθισμάτων. 

Ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και προκλήσεις για το παιδί δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για να εξερευνήσει το 
παιδί πιο σφαιρικά τον κόσμο και τον εαυτό του.Σαφώς και υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ηλικία 
στον τρόπο προσέγγισης και υποστήριξης των παιδιών, ωστόσο το βασικό μοτίβο είναι το παραπάνω. 

Είμαστε ευτυχείς γιατί το σχολείο μας ,στοχεύει καθημερινά μέσα από τους διάφορους τομείς της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης κ τις ποίκιλες δράσεις που υλοποιεί  να βοηθήσει τους μαθητές μας σαυτό το μαγικό ταξίδι της αναζήτησης 
των κλήσεων κ στην ανάδειξη τους. 

Έτσι έχουμε στο σχολείο μας…..έναν ποιητή…έναν αγιογράφο…μια φωτογράφο….έναν συγγραφέα…ένα 3D 
δημιουργό….και πολλά αλλά κρυφά ή φανερά αστέρια που θα σας αποκαλύπτουμε σιγά σιγά.. 

 

Το να βοηθήσεις ένα παιδί να ανακαλύψει τις ικανότητες του και να το 
υποστηρίξεις στην προσπάθεια του να τις εξελίξει είναι μια διαδικασία άρρηκτα 
δεμένη με το σχολείο, άλλοτε πιο εύκολη και άλλοτε πιο περίπλοκη. 
Υπάρχουν δεξιότητες-χαρίσματα που εύκολα βγαίνουν στην επιφάνεια και 
ανιχνεύονται μέσα στα πλαίσια της καθημερινής συμβίωσης στο χώρο του σχολείου, 
όπως για παράδειγμα μια καλή φωνή.Πώς θα καταλάβουμε αν ένα παιδί είναι καλό 
στο κολύμπι, μπάσκετ, σκάκι, χορό κτλ αν δεν του δώσουμε τη δυνατότητα να 
δοκιμάσει; Και που αλλού μπορεί να συμβεί αυτό πάρα στο σχολείο; Το κλειδί είναι 
επαφή και επικοινωνία με το παιδί, παρατηρητικότητα και παροχή ποικίλων 
ερεθισμάτων. 

Ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και προκλήσεις για το παιδί δημιουργεί 
ευνοϊκές συνθήκες για να εξερευνήσει πιο σφαιρικά τον κόσμο και τον εαυτό του. 
Σαφώς και υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ηλικία στον τρόπο 
προσέγγισης και υποστήριξης των παιδιών, ωστόσο το βασικό μοτίβο είναι το ίδιο. 

Είμαστε ευτυχείς γιατί το σχολείο μας ,στοχεύει καθημερινά μέσα από τους διάφορους 
τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης κ τις ποικίλες δράσεις που υλοποιεί  να 
βοηθήσει τους μαθητές μας σ’αυτό το μαγικό ταξίδι της αναζήτησης των κλήσεων κ 
στην ανάδειξη τους.Έτσι έχουμε στο σχολείο μας…..έναν ποιητή…έναν 
αγιογράφο…μια ζωγράφο….μια φωτογράφο….έναν συγγραφέα…ένα 3D 
δημιουργό….και πολλά, πολλα αλλά κρυφά ή φανερά  που θα σας αποκαλύπτουμε 
σιγά σιγά.. 

 

Ουτοπία 
 
Ανθρώπινη επαφή 
ψάχνουμε απεγνωσμένα 
ενώ η ζωή μας είναι γυαλιά 
σπασμένα  
 
Φοβάμαι για το  δικό μου το 
σκοτάδι 
Για το τι θα κάνω  ένα 
βράδυ 
Για το ότι θα νιώσω της 
απελπισίας  το χάδι  
 
Νιώθω στην ζωή 
απογοητευμένος. 
Καμία φορά και ψυχολογικά 
πεσμένος 
Καμία φορά ίσως και από 
την ουτοπία υπνωτισμένος 
 
Στο στόμα  τρυφερά σε 
φιλάει 
Και η μεθυστική της ζάλη 
δεν περνάει 
Θες να μείνεις στην ουτοπία 
Να μην έχεις για το αύριο 
καμία φοβία 
 
Το γλυκό της νέκταρ  
δοκιμάζεις  
Σε βαθύ ύπνο βουλιάζεις 
Τις ορμές σου δαμάζεις 
 
Νομίζεις ότι βρίσκεσαι στων 
λωτοφάγων την χώρα  
Εκεί όπου δεν κυλάει ποτέ 
η ώρα. 
 
ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΕΜΙΡΗΣ 

 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΤΙΜΙΤΡΟΦ 

ΣΙΜΡΑΝ ΣΙΝΓΚ 

....Αγαπητό μου ημερολόγιο, 

 

 Σήμερα ήταν η μεγάλη μέρα ! Βαθμοί ! 

Ξύπνησα με ένα κόμπο στο στομάχι…δεν 

περιγράφεται….<<Άγχος>> . Βέβαια, 

πίστευα ότι θα είχα κάλους βαθμούς, 

γιατί παρόλο που η φετινή χρονιά είναι 

πολύ δύσκολη λόγω covid και lockdown 

εγώ έβαλα τα δυνατά μου.  

Προσπάθησα να μην με επηρεάσει τίποτα 

γιατί θέλω να πραγματοποιήσω τα όνειρά 

μου. Με την βοήθεια των καθηγητών μου 

και την στήριξη των γονιών μου ,μα πάνω 

από όλα..(ξέρεις εσύ!) με πολύ διάβασμα 

και αφοσίωση όλα πήγαν τέλεια. Ο κόμπος 

από το στομάχι έφυγε και στη θέση του 

ήρθαν πεταλούδας χαράς . 

Αύριο ξεκινάει μία καινούργια μέρα και 

συνεχίζουμε με μεγαλύτερο πείσμα.  

Εμείς θα τα λέμε!!.... 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Κυριακή 
Κυριακοπούλου –
Γιδιάρη 
(καλλιτεχνικήφωτο

γραφία) 

https://www.paidorama.com/index.php?option=com_content&view=article&id=346:--&catid=225&Itemid=374
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Το δημοτικό  τραγούδι που  αφιερώθηκε μετά τον άδικο θάνατό του 
 
<<Τρεις περδικούλες κάθονταν στης Κούκουρης τη ράχη 
Η μια τηράει τα πέλαγα κι άλλη κατά την Πάτρα 
Κι η Τρίτη η καλύτερη μοιρολογάει και λέει: 
Θεέ μου ο Καρατζάς τι γίνηκε, αυτός ο καπετάνιος; 
Μάιδε στην Πάτρα φαίνεται μάιδε στο Σαραβάλι  
Μας είπαν πως τον σκότωσαν μες στου Ομπλού την πόρτα>> 
  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ 

Επετειακή Στήλη  
                 φύλλου  Μαρτίου. 
Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου του 1821 και μέσα από το 
πρόγραμμα του Σχολείου μας «Κινούμαστε χορεύοντας και 
περπατώντας– ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ» κάναμε αναφορά στα τραγούδια της 
ελληνικής επανάστασης στην περιοχή μας . 
 
Γνωρίσαμε το δημοτικό τραγούδι που έχει γραφτεί εις μνήμη του 
Παναγιώτη Καρατζά , του  Έλληνα οπλαρχηγού της 
Επανάστασης του ’21,έναν από τους πρωτεργάτες της εξέγερσης της 
Πάτρας  που συνέβαλε στη λύση  της  πολιορκία της Πάτρας.  Η 
πατρίδα, ο Δήμος Πατρέων, και οι Πατρινοί τίμησαν τον πρωτεργάτη 
της Επανάστασης Παναγιώτη Καρατζά με την κατασκευή της 
προτομής του από το γνωστό γλύπτη  Στάθη Λεοντή, που  κοσμεί την 
πλατεία Ομονοίας. 
 
 Μαθαίνοντας την βιογραφία του οι μαθητές μας συγκινήθηκαν, 
ενθουσιάστηκαν και  κατέγραψαν τις σκέψεις τους και τα 
συναισθήματά τους. 
‘Εγώ νιώθω ποιο δυνατός ακούγοντας την βιογραφία Παναγιώτη 
Καρατζά γιατί ήταν ένας, ήρωας. Ήρωας και για την περιοχή μου και 
αυτό με κάνει περήφανο γιατί θα έχω να λέω στις επόμενες γενιές για 
τον τόπο μου και ότι έχει ανακηρυχθεί πρότυπο λαϊκού αγωνιστή.’ 
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΡΑΣ 
 

‘Τα συναισθήματά μου είναι ότι αυτός ο Έλληνας οπλαρχηγός της 
Επανάστασης του  21 ήτανε γενναίος και προσπαθούσε από τον τόπο που 
γεννήθηκε την Πάτρα, για την απελευθέρωση του ελληνικού γένους 
.’ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΑΨΗΣ 
 

‘Πάντα προσπαθούσε να κάνει το καλύτερο για αυτόν και τους 
υπόλοιπους. Όλοι θα πρέπει να είναι συγκινημένοι που υπήρχε ένας 
τέτοιος πολεμιστής στην πατρίδα μας, γιατί είχε πείσμα να πολεμήσει για 
να ελευθερωθούμε.  Ο θάνατος του είναι γεγονός λυπηρό και άδικο. 
’ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
 

 ‘Στο τέλος σκοτώθηκε άδικα, πισώπλατα. Κατά τη γνώμη μου, δεν άξιζε 
κανένας αγωνιστής μας τέτοια εκδίκηση από συμπατριώτη του, χωρίς να 
ελέγξει τα αληθή γεγονότα.’ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 

‘Νιώθω χαρά και υπερηφάνεια για έναν τέτοιο άτομο τον Παναγιώτη 
Καρατζά που είχε το θάρρος και την ανδρεία να πολεμήσει για την 
πατρίδα μας.’ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
 

‘Κατά τηγ γνώμη μου , ο Παναγιώτης Καρατζάς ήταν πραγματικά ένας 
ήρωας όπως και όλοι όσοι συμμετείχαν στην ελληνική επανάσταση του 
1821. Δεν φτάνει να θες να συμμετέχεις αλλά και να ρισκάρεις τη ζωή 
σου.’ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΣΙΛΑΡΗ 
 

‘Ήταν Έλληνας  οπλαρχηγός της Επανάστασης του 1821  και ένας από 
τους πρωτεργάτες της  εξέγερσης της Πάτρας. Το λένε και οι λέξεις , 
ήταν και θα παραμείνει ήρωας μέσα στις καρδιές μας.’ 
 ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΠΟΡΙΣΟΒΑ 

 

 

‘Αυτός ο άνθρωπος ήταν καταπληκτικός αφού μπόρεσε να τα 
βάλει με τους Τούρκους από την νεαρή ηλικία του. Είναι 
κρίμα όμως που πέθανε έτσι άδικα.’  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΣ 
 

 ‘ 
Έμεινεστηνιστορίαωςπρώτοςπολεμιστήςπουσήκωσετολάβαρ
οτηςεπανάστασηςτου 1821 στην Πάτρας. Είναι γνωστός για 
την ανδρεία και το θάρρος του.’ 
 ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 ‘Ο Παναγιώτης Καρατζάς γεννήθηκε το 1776 και έπαιξε 
μεγάλο ρόλο στην απελευθέρωση της Πάτρας. Η ανδρεία του 
αναδείχτηκε από μικρό παιδί αφού με θάρρος αντιμετώπιζε 
τους Τούρκους. Νοιώθω υπερηφάνεια και χαρά που ο τόπος 
μου γέννησε τέτοιους από μικρό παιδί αφού με θάρρος 
αντιμετώπιζε τους Τούρκους. Νοιώθω υπερηφάνεια και χαρά 
που ο τόπος μου γέννησε τέτοιους ήρωες. Μάλιστα ο 
θαυμασμός μου είναι μεγάλος μαθαίνοντας ότι ο λαϊκός 
αυτός ηγέτης ύψωσε πρώτος τη σημαία της επανάστασης 
του 1821 στην Πάτρα.’ Γ.ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
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EPAL_ENGLISH COLUMN 

 

‘As you set out for Ithaka 
hope your road is a long one, 

full of adventure, full of discovery.’ 

Constantine Cavafy 

 

 

Film Review: Fast & Furious 
Fast & Furiousis an action movie and one of my favorite ones. 

The film was released on 5th May 2011by Justin Lia.The main 
charactersare V. Diesel and Paul Walker who died in an accident 7 
years ago. 
The plot is about a team which met after a while to organize a 
robbery for 100.000.000 dollars and buy their freedom. The positive 
aspects of the movie are great audiovisual effects and amazing twist 
of the plot .Nevertheless, there is a lot of violence and blood scenes 
so children should not watch it. 
I recommend the movie to those who like action and police thrillers. I 
suggest you watch the movie with good friends. 
 
NIKOΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 
 

 Quiz-Let’s Check our knowledge!!!!

 
Energy to make the human heart beat once 

 
Energy stored in 1 litre of petrol 

 
Energy used by the human body for one day 

 
Energy to lift up an apple by one metre 

 
Energy stored in a peanut 

 
Kinetic energy of a fast-moving cricket ball 

 
Energy to drive a car 60 miles 

 
Energy in 1 unit on your electricity bill (costs about 15p) 

 
Energy a person uses to press a key on a computer keyboard 

 
Energy from burning one whole match  

 
Energy to boil 1 litre of water, starting from freezing point 

 
Energy in a typical chocolate bar 

 
      Made by LazarosXaveles&DinitrisKaperonis 

Τρέχοντα προγράμματα  2021 
 

Discover Europe with 3D printing! 
 
Το έργο αυτό στοχεύει στο να παρακινήσει τους 
μαθητές σε νέες τεχνολογίες με τη συμμετοχή τους 
σε εκτυπώσεις 3D. Η τεχνολογία των τρισδιάστατων 
εκτυπώσεων οποία θεωρείται ως ένα από τα πιο 
καινοτόμα τεχνολογικά επιτεύγματα της τελευταίας 
δεκαετίας καθώς περιλαμβάνει διαδικασίες 
σχεδιασμού CAD που έχουν πολλές εφαρμογές σε 
διαφορετικά μέρη της Τεχνολογίας και της 
Μηχανικής. Σε μαθητικό επίπεδο συνδέεται με 
μαθήματα Πληροφορικής, και Μηχανολογίας 
(Τεχνικό σχέδιο). 
έκθεση όλων των εκτυπώσεων. 
Το πρόγραμμα συνδυάζει τη νέα τεχνολογία με τη 
σημασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Θεωρούμε ότι οι μαθητές θα αποκτήσουν χρήσιμες 
γνώσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά μνημεία και τον 
πολιτισμό. Πιστεύουμε επιπλέον,ότι οι καινοτόμες 
τεχνολογικές διαδικασίες, όπως η τρισδιάστατη 
εκτύπωση, θα τους παρακινήσουν να αυξήσουν τις 
γνώσεις τους σε γνωστικά πεδία συνυφασμένα με τη 
σύγχρονη εποχή. 
 

 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι μας 

χορηγήθηκε το έργο Erasmus Plus, “VIRTUAL 
INTERNSHIPS IN TECH CENTERS: 
TRAINING VET STUDENTS WITH 
OBSTACLES INTO A INNOVATIVE DIGITAL 
METHODS OF REMOTE WORKING AND 
ELEARNING CREATED FROM COVID-19”′ 
στην έκτακτη κλήση για ενίσχυση από τον ισπανικό 
Εθνικό Οργανισμό. 
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη πνευματικών 
προϊόντων υψηλής ποιότητας που εκπαιδεύουν 
εκπαιδευτικούς και μαθητές με κίνδυνο αποκλεισμού 
και βοηθούν τεχνολογικές εταιρείες και  εκπαιδευτικά 
κέντρα να εκτελούν εικονικές πρακτικές εργασίας σε 
εταιρείες τεχνολογίας. 
Οι εταίροι αυτού του έργου είναι 7 οντότητες 
κύρους:  
IKASIA TECHNOLOGIES, REDTREE MAKING 
PROJECTS, IES POLITÉCNICO DE CARTAGENA, 
SMALLCODES, 1st EPALGEMATIKO LYKEIO 
KATO ACHAIAS, GRETA DU VELAY y 
SOMATICA, MATERIALS & SOLUTIONS. 
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